
                              

HARTELIJK WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST 
Voorganger: ds. Elly Urban (predikant, werkzaam bij 
vluchtelingenorganisatie ZOA) 
Ambtsdragers: Mirjam Visser en Marrianne van Norel-Haanskorf  
Lector: Herman Nierse 
Organist: Bert Koerselman 

Koster: Jan van Soest 
Kinderkring o.l.v. Esther Klein Bramel 
Let op: er is geen oppaskring!  
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie, thee of beker limonade te drinken. 

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied 217: 1, 2, 3  
  ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ (staand) 
 

Openingswoorden (staand) 
 
Lied 858: 1, 2 ‘Vernieuw in ons, o God’ 
Gebed om ontferming 
Lied 858: 4 ‘Drie-enig God, vervul’ 
 
Gebed 
 
Kinderlied ‘Kom in het licht’ (tekst&muziek Jacques Roeleveld) 
1. Kom van je plek af, kom maar in het licht. 
 Ga met ons mee op weg, vrede komt in zicht. 
 Geef mij je hand en dromen worden waar. 
 Geef dan het licht door aan elkaar. 
Moment met de kinderen 
2. Kom in beweging, in de Open Kring. 
 Ga met ons mee de weg, van verwondering. 
 Geef mij je hand, je blijdschap en je pijn. 
 Kom in het licht: Ik zal er zijn. 

Lezing Johannes 15: 1-17 
Lied 791: 1, 2, 5, 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
 
Lezing 1 Korinthiërs 1: 1, 4-17 
Lied 568a ‘Ubi Caritas’ 
 
Overdenking 
 
Lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d) 
 
Collecten (digitaal+contant) voor Diaconie (Zwolle), Kerk (Open 
Kring) en Pastoraat & Catechese. 
Mensen in de kerk kunnen na afloop van de dienst hun gaven in 
de daarvoor bestemde mandjes in de hal leggen.  
 
Kinderen komen terug 
 
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ (staand) 
 
Zegen (staand) 

LEVEN IS MEELEVEN 
Bloemengroet: De bloemen zijn afgelopen week gebracht naar 
Rineke en Jos van Hooijdonk. Samen ouder worden betekent ook 
kwetsbaarder worden, dan is steun en aandacht fijn. We wensen 
hen moed en kracht, met een hartelijke groet vanuit de Open 
Kring gemeente. 

Meeleven en kaarten: Handen die begroeten, handen die 
troosten, handen die gelukwensen, helpende handen, vaak met 
woorden, zorgvuldig en/of enthousiast, zo houden we elkaar vast.

NIEUWS 

Stand van zaken vacatures kerkenraad 
Vorige week kon de kerkenraad u al meedelen dat we in Hans 
van Eerbeek een nieuwe ouderling en voorzitter hebben 
gevonden. Nu kunnen wij u ook meedelen dat we een nieuwe 
ouderling-kerkrentmeester hebben: Helga Vliek. Over de 
bevestigingsdatum van deze nieuwe ambtsdragers zullen wij u 
nog informeren. 
Volgende week zondag 29 januari zal Henk Vos als diaken 
worden bevestigd, wij nemen dan afscheid van 5 ambtsdragers: 
Martijn Reinders (ouderling-voorzitter), Anneke Lei (ouderling-
kerkrentmeester) en Sytske Nijmeijer (diaken), Wim Vliek 
(diaken) en Lucinda Blauw (ouderling-kerkrentmeester met 
bijzondere opdracht). Co Verduijn (diaken), Bert Koerselman 
(ouderling) en Mirjam Visser (diaken-scriba) worden in deze 
dienst herbevestigd. 
 
Open Kring is een Groene Kerk 
Van de vrede blijf je dromen, 
van een wereld in het groen 
 Lied 221:1 (Uit Geroepen om te zingen) 
Op zondag 29 januari wordt, na de dienst, het bordje Groene 
Kerk onthuld. Dit komt te hangen bij de voordeur van de Open 
Kring.  
De Open Kring heeft nu al een tijdje een werkgroep Groene Kerk, 
die diverse activiteiten heeft uitgezet. Met het bordje willen we 

naar elkaar toe uitspreken dat we graag bewust zorg willen 
dragen voor de Schepping, klimaat, gerechtigheid, duurzaamheid 
e.a. Dat we daarin elkaar ook helpen, stimuleren en samen 
zoeken naar mogelijkheden, uit dankbaarheid en liefde voor God 
en alles wat Hij geschapen heeft. 
Werkgroep Groene Kerk Open Kring: groenekerk@openkring.nl  
 
The boy who harnassed the wind 
Op de komende filmavond, donderdag 2 februari, draaien we 
een film uit 2019: the boy who harnassed the wind. 
Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige, autobiografische 
roman van William Kamkwamba. De dertienjarige William uit 
Malawi wordt van school gestuurd wanneer duidelijk wordt dat 
zijn ouders zijn studie niet meer kunnen betalen. Hij zit echter niet 
bij de pakken neer maar droomt ervan om zijn dorp te behoeden 
voor een hongersnood. Hiertoe maakt hij een plan om met behulp 
van de fiets van zijn vader een windmolen te bouwen. 
Wij hebben de film met veel plezier gekeken en bevelen hem van 
harte aan! Een mooie kans ook om eens een film uit Afrika te 
bekijken. Een kopje koffie/thee staat vanaf 19:15 uur klaar, de 
film start om 19:30 uur. Na afloop drinken we een glaasje 
wijn/fris/bier en kunnen we onze ervaringen met deze 
hartverwarmende film samen delen. 
Werkgroep Bezinning & Verdieping, 
Cor Baljeu, Marjan van der Vegte, Riet van der Wenden 

 
 

Zondagsbrief 
CS86 1313311321111122222 januari 2023 

 
 
 



 
 
Donderdag 23 februari a.s. - samen stamppot eten in de kerk 
Na een goede start met een maaltijd met verschillende soepen en 
salades afgelopen november komt er een vervolg. Dit mede door 
de enthousiaste reacties en de mooie groep van 22 mensen, die 
zich de vorige keer had aangemeld. 
Dus lijkt het je leuk (en lekker 😊) om gezellig met andere mensen 
te eten en samen in gesprek te gaan, kom dan op donderdag 23 
februari a.s. naar de kerk, want daar gaan we weer samen aan 
de maaltijd. Er worden dit keer heel verschillende stamppotten 
gemaakt door deelnemers aan de maaltijd. 
We starten om 18.00 uur en iedereen is welkom! Wel vragen we 
een kleine bijdrage van € 5,-- voor de onkosten. 
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er komen, vragen 
we je je op te geven bij Riet van der Wenden via 
scriba@openkring.nl. Dit kun je tot uiterlijk donderdag 9 
februari doen. 
We zien je graag, tot dan. 
Werkgroep Bezinning & Verdieping, Riet van der Wenden, Cor 
Baljeu en Marjan van der Vegte 
 
Uitnodiging gemeenteavond PGZ 15 februari 
Geachte gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te 
Zwolle, 
Eind 2018 heeft de Algemene Kerkenraad u geïnformeerd over 
het proces Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk, dat 
tot doel had dat minimaal 50% van de inkomsten aan het 
pastoraat zou worden besteed. De besluiten die destijds 
genomen zijn om dat doel samen te bereiken, zijn nog steeds 

actueel. We willen u graag vertellen wat er in de afgelopen vier 
jaar op dit gebied is gebeurd en waar we als wijkgemeenten, 
clusters en PGZ als geheel nu staan. 
We nodigen u daarom uit voor een gemeenteavond op 15 
februari om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134. 
Namens de Algemene Kerkenraad, 
Eduard Metselaar, voorzitter 
Margreet de Roo, scriba 
scriba@pknzwolle.nl  
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur 
In de reeks zondagen die tot de Epifanie worden gerekend staat 
telkens één lied centraal. Meest uit het Liedboek 2013. 
22 jan Vg. ds. Jan Doelman. Vandaag lied 518: ‘Hoe helder 
straalt de morgenster’ m.m.v. leden van de Michaëlscantorij o.l.v. 
Toon Hagen. 
 
Choral Evensong 22 januari in de Dominicanenkerk 
Laat je meevoeren in de hemelse koorzang van het Jongenskoor 
Dalfsen, de eeuwenoude teksten en gebeden in deze dienst in 
Engelse stijl. Iedere voorlaatste zondag van de maand wordt er 
een Choral Evensong gehouden door Jongenskoor Dalfsen in de 
Dominicanenkerk in Zwolle. 
Zondag 22 januari 
16.00-17.00 uur 
Dirigent: Erik Korterink 
Organist: Adriaan Koops 
Collecte voor de onkosten 

 

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal  
1e collecte: Diaconie Zwolle (= D)  
2de collecte: Kerk (tgv Open Kring) (= K)  
3de collecte: Pastoraat en Catechese (= 3) 
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in Jezus’ 
naam is sprake van pastoraat. Bij het licht van het evangelie 
zoeken zij samen een weg in geloofs- en levensvragen. Dat 
gebeurt ook in de catechese: vorming van kinderen en jongeren 
tot zelfstandig denkende en gelovende mensen én toerusting van 
volwassenen die willen blijven leren en lezen om zelf heel bewust 
in kerk en samenleving te staan en bovendien onze kinderen en 
jongeren willen begeleiden op hun weg. Helpt u mee dit 
‘grondwerk’ van de kerk te ondersteunen? 
Uw gift aan de (digitale) oranje Kerk-in-Actie bus is bestemd 
voor een project van Kerk-in-Actie (= KiA). 
 
Digitaal collecteren via app Appostel  
Download op uw smartphone of tablet Appostel en kies bij “uw 
gemeenten” voor de Protestantse Gemeente Zwolle. Maak 
eenmalig een account aan en u kunt voortaan digitaal doneren 
aan de aangegeven collecten. Betalen kan op 3 manieren, maar 
doe het vooral via een betaaltegoed. Betaling via iDeal kost 
namelijk € 0,36 per transactie!  
 
Collecteren via de website van SKG Collect 
Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website van 
SKGCollect. 

https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html  
Via de website van SKG kunt u ook meedoen 
met een tegoed. Om een tegoed aan te maken, 
moet u zich aanmelden en een account 
aanmaken. Via iDeal kunt u het tegoed ‘vullen’. 
Elke keer als u daarna iets geeft aan een 
collecte, kunt u uit dat tegoed putten. Als het op 
is, vult u het makkelijk weer aan. Het grote 
voordeel van een tegoed is dat er niet per gift (transactie) 36 cent 
aan kosten van af gaat, wat wel gebeurt als u via iDeal betaalt! 
 
Niet-digitale mogelijkheden om uw gift te geven! 
U kunt ook op een volgende manier aan de collecte geven: 
- bij het kerkelijk bureau (KB) kunt u een collecteformulier 

aanvragen. Op dat formulier kunt u aangeven hoeveel geld u 
aan elke collecte wilt doneren. Het totaalbedrag wordt dan per 
maand geïncasseerd. Het KB is bereikbaar op 038-4217596, 
ma-do 8.30u-12.00u of via administratie@pknzwolle.nl; 

- u kunt ook zelf (1x per week of per langere periode) geld 
overmaken op de bankrekening van de kerkrentmeesters: 
NL54 RABO 0373 7341 66 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Zwolle, o.v.v. het bedrag dat u voor elke collecte wilt besteden 
(zonder vermelding wordt het bedrag door 4-en gedeeld):  
Open Kring (datum zondag): D €… / K €… / 3 €… / KiA €… 

AGENDA OPEN KRING + VOLGENDE WEEK ZONDAG 

Wo 25 jan 19.30-21.00: Open Kring Koor 
Vr 27 jan 10.00-12.00: Koffie-inloop 
Zo 29 jan zal ds. Cor Baljeu om 9.30u voorgaan. In de dienst 
van het Zonnehuis om 11.30u zal Jeanne Gerretzen voorgaan. 

Kijk op www.openkring.nl/activiteiten-agenda/ voor de complete 
agenda (ook bezetting door anderen dan Open Kring). 

KOPIJ VOLGENDE ZONDAGSBRIEF 

Kopij voor de volgende Zondagsbrief kan tot uiterlijk woensdag 
18.00 uur worden aangeleverd via zondagsbrief@openkring.nl.   

Voor meer informatie kijk op www.openkring.nl.

 
 


